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قام وفد من خبراء اتحاد المستشفیات العربیة بزیارة الى جمھوریة مصر العربیة  لالطالع على تجربة 
مصر في التحول الصحي وإنجاح مشروع منظومة التامین الصحي الشامل على مدى ثالث ایام .

وشھدت زیارة وفد اتحاد المستشفیات العربیة إلى مصر، الذي ضم كل من األستاذة الیس یمین بویز 
– الرئیسة التنفیذیة لإلتحاد ، واعضاء المجلس التنفیذي الدكتور یوسف باسیم رئیس قسم الصحة 
الرقمیة الدكتور بسام القدیسي رئیس قطاع بناء وتصمیم المنشآت الصحیة ، الدكتور علي ابوقرین 
والدكتورة رانیا خلیل، مشاركة فعالة في الیوم العالمي لسالمة المریض الذي نظمتھ الھیئة العامة 
لالعتماد والرقابة الصحیة في فندق ھیلتون ھیلیوبولیس حیث ترأست المدیرة التنفیذیة جلسة منصة 
إتحاد المستشفیات العربیة لسالمة المریض : ھیكلیة وإستراتیجیات مستدامة والقى خاللھا الدكتور 
باسیم محاضرة علمیة شرحت خطة ورؤیة اإلتحاد في تعزیز سالمة المریض ، إضافة الى الدكتور 
علي ابوقرین الذي القى مداخلة عن الموضوع ونوه بالدور الذي تقوم بھ الھیئة والذي یتوافق بنھجھ 

مع خطط اإلتحاد في مجال سالمة المریض.
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وقام وفد خبراء اإلتحاد بزیارة میدانیة الى محافظة بور سعید ، اول محافظة تنفذ مشروع منظومة 
التأمین الصحي الشامل بمرافقة المدیر التنفیذي لھیئة الرعایة الصحیة الدكتور امیر التلواني شملت 
عدداً من المنشآت الصحیة بما في ذلك مستشفى النصر التخصصي ومركز طب اسرة الجوھرة ومركز 
صحة أسرة الحي اإلماراتي حیث اطلع خاللھا الوفد على تطورات خدمات الرعایة الصحیة والبنیة 
المبذولة وما  الرعایة الصحیة األولیة واثنوا على الجھود  التحتیة وتجھیزات المستشفى ومركزي 
الصحیة  الرعایة  أنظمة  في  للمواطن  الثقة  یعید  متمیز  نجاح  نموذج  بورسعید من  شھدتھ محافظة 

الحكومیة. 
وقد أھدى التلواني درًعا تذكاریًا للرئیسة التنفیذیة إلتحاد المستشفیات العربیة والوفد المرافق لھا، 
خالل زیارتھم للمنشآت الصحیة التابعة للھیئة ببورسعید وذلك تقدیًرا لجھودھم وأدوارھم المتمیزة في 

تطویر القطاع الصحي بالوطن العربي. 
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وبعدھا زار الوفد دیوان عام محافظة بور سعید حیث التقى بمعالي اللواء عادل الغضبان – محافظ بور 
سعید الذي اكد على الدور الھام الذي بذلتھ ھیئة الرعایة الصحیة في تنفیذ اول مشروع في بورسعید 
وفي تأمین الخدمة الممیزة للمواطن فیھا واثنى على نجاح منظومة التأمین الصحي الشامل في بور 

سعید بحیث اصبحت نموذج لجذب اإلستثمار الى المدینة .
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العامة  الھیئة  بدأت مع رئیس  القاھرة  في  بھا  قام  لزیارات وإجتماعات  كان  للوفد  الثالث  الیوم  اما 
اسالم  الدكتور  الھیئة  رئیس  نائب  بحضور  اسماعیل  اشرف  الدكتور  الصحیة  والرقابة  لإلعتماد 
ابویوسف والدكتور حسام ابو ساطي – المدیر التنفیذي للھیئة حیث تم التناقش في سبل تعزیز الشراكة 

بین اإلتحاد والھیئة من خالل مواضیع عدیدة ووضع خارطة طریق للتعاون بینھم.
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بعدھا التقى الوفد بسعادة الدكتور أحمد السبكي، رئیس الھیئة العامة للرعایة الصحیة، مساعد وزیر 
الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمین الصحي الشامل بحضور الدكتور ھاني راشد - 
أحمد  الدكتور  للھیئة،  التنفیذي  المدیر   - التلواني  أمیر  الدكتور  الھیئة،  إدارة  مجلس  رئیس  نائب 
حنفي-مستشار رئیس الھیئة لشئون الرعایة الصحیة والعالجیة والتمیز اإلكلینیكي، والدكتور أحمد 

حماد - مدیر عام المكتب الفني لرئیس الھیئة.
واستعرض اإلجتماع نتائج الزیارة المیدانیة للمنشآت الصحیة التابعة للھیئة بمحافظة بورسعید وأكد 
على اھمیة تعزیز الشراكة مع إتحاد المستشفیات العربیة التي تعكس ثقة المجتمع العربي المتزایدة 
بأن مصر تمضى قُدًما على المسار الصحیح في منافستھا للمراكز الطبیة العربیة والعالمیة مشیًرا إلى 
أھمیة الوصول آللیة لتوثیق النجاحات في التجارب الصحیة بالدول العربیة لتعمیم االستفادة  .وأشادت 
السیدة الیس یمین بویز بالتجربة المصریة الرائدة في اإلصالح الصحي الشامل والتحول الصحي . كما 
اضاءت على موضوع جائزة التغیر المناخي والمستشفى األخضر الذي اطلقھا اإلتحاد كمبادرة ذھبیة 
واثنت على تجربة مستشفى شرم الشیخ الدولي التابعة لھیئة الرعایة الصحیة بجنوب سیناء والتي 
تعد نموذج للمستشفیات الخضراء، ومنصة إلطالق ونشر مفاھیم المنشآت الصحیة الخضراء لكافة 

المستشفیات العربیة. 
اھداف   " العربیة  المستشفیات  مؤتمر  لتنظیم  اإلتحاد  سعي  بویز  یمین  الیس  السیدة  عرضت  كما 
القاھرة" في عام 2023 بالشراكة والتعاون معھم وقد القى تجاوب كبیراً من الھیئات الصحیة والذي 
سیسلط الضوء على نجاح التجربة المصریة وتعمیمھا على الوطن العربي وتبادل التجارب مع البلدان 

العربیة األخرى في موضوع التحول الصحي .
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